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Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината 
в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел 

 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 

на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска 
цел е приета с Решение 223 от 08.10.2008 г., изменена и допълвана с Решение 
№ 637 от 27.05.2010 г. на Общински съвет Шумен. 

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредбата в общото събрание на търговските 
дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от 
определено от Общинския съвет лице. Представителят на Община Шумен в 
общото събрание на съдружниците или акционерите в търговско дружество с 
общинско участие е длъжен да внесе предстоящия дневен ред на Председателя 
на Общински съвет Шумен и Кмета на Общината, като съответните ресорни 
комисии могат да дадат препоръка за начина, по който следва да гласува 
представителя на Общината на съответното общо събрание. 

Текстът е приет по този начин с цел по-голяма оперативност и 
възможност за определяне на действията на представителите на общината в 
общите събрания, когато те са в период, в който не се провеждат сесии на 
Общинския съвет. Въпросите, които се включват в дневния ред на общите 
събрания на търговските дружества, в които общината е акционер или 
съдружник, обикновено са от голямо значение, свързани с приемане на 
годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на 
дивиденти; избиране на управител, определяне на възнаграждението му и 
освобождаването му от отговорност; избиране и освобождаване на членове на 
Съвета на директорите, определяне възнаграждението на тези от тях, на които 
няма да бъде възложено управлението, и освобождаването им от отговорност; 
изменяне и допълване на дружествения договор или устава на дружествата; 
намаляване или увеличаване на капитала на дружеството; сключване на 
договори за кредит и др., и следва да бъдат разгледани на заседание на 
Общинския съвет и по част от тях да се провеждат широки обществени 
дискусии.  

Приемането на предложените изменения и допълнения на Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 
в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел ще гарантира 
информираността на общинските съветници по значими въпроси, свързани с 



развитието на търговските дружества, в които общината е акционер или 
съдружник. 

За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 
в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел няма да бъдат 
необходими финансови средства. 

Приемането на предложените изменения и допълнения на Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 
в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел ще даде възможност 
да се провеждат по-широки обществени обсъждания и да се приемат 
информирани решения, свързани с развитието на търговските дружества с 
общинско участие. 

С предложените промени не се въвеждат норми на правото на 
Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена 
справка за съответствие с европейското право.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 
в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел заедно с мотивите 
към него, са публикувани на интернет страницата на Община Шумен на 
12.06.2017 г.  

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе 
следните: 

 
Р Е Ш Е Н ИЯ: 

 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината 
в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. 

2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и 
реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел влиза в сила в деня на 
публикуването и в местен ежедневник. 
 
Вносител  
Любомир Христов  
Кмет на Община Шумен  
 

 

 



Проект 
 

Наредба за изменение и допълнение на  
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел 

 
 
§ 1. Текстът на чл. 36, ал. 1 се изменя, както следва: 
Чл. 36. (1) В общото събрание на търговските дружества, в които 

общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от 
Общинския съвет лице. Представителите на общината в общото събрание на 
търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят 
изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на 
съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо 
съдържанието на изявленията, действията или становищата им. 

 
 
 
 
 
 
 

МОТИВИ към проекта на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 

участието на общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел 

 
 Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска 
цел е приета с Решение 223 от 08.10.2008 г., изменена и допълвана с Решение 
№ 637 от 27.05.2010 г. на Общински съвет Шумен. 

1. Причини, които налагат приемането:  Сегашният текст на чл. 36, ал. 1 
е следният: В общото събрание на търговските дружества, в които общината е 
акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския 
съвет лице. Представителят на Община Шумен в общото събрание на 
съдружниците или акционерите в търговско дружество с общинско участие е 
длъжен да внесе предстоящия дневен ред на Председателя на Общински съвет 
Шумен и Кмета на Общината, като съответните ресорни комисии могат да 
дадат препоръка за начина, по който следва да гласува представителя на 
Общината на съответното общо събрание. 

Текстът е приет по този начин с цел по-голяма оперативност и 
възможност за определяне на действията на представителите на общината в 
общите събрания, когато те са в период, в който не се провеждат сесии на 
Общинския съвет. Въпросите, които се включват в дневния ред на общите 



събрания на търговските дружества, в които общината е акционер или 
съдружник, обикновено са от голямо значение, свързани с приемане на 
годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на 
дивиденти; избиране на управител, определяне на възнаграждението му и 
освобождаването му от отговорност; избиране и освобождаване на членове на 
Съвета на директорите, определяне възнаграждението на тези от тях, на които 
няма да бъде възложено управлението, и освобождаването им от отговорност; 
изменяне и допълване на дружествения договор или устава на дружествата; 
намаляване или увеличаване на капитала на дружеството; сключване на 
договори за кредит и др., следва да бъдат разгледани на заседание на 
Общинския съвет и по част от тях да се провеждат широки обществени 
дискусии.  

2. Цели, които се поставят: Приемането на предложените изменения и 
допълнения на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в 
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с 
нестопанска цел ще гарантира информираността на общинските съветници по 
значими въпроси, свързани с развитието на търговските дружества, в които 
общината е акционер или съдружник. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
наредбата: За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието 
на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел няма да 
бъдат необходими финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането: Приемането на предложените 
изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за упражняване на 
правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 
участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 
сдружения с нестопанска цел ще даде възможност да се провеждат по-широки 
обществени обсъждания и да се приемат информирани решения, свързани с 
развитието на търговските дружества с общинско участие. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: С промените 
не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се 
налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското 
право.  

 

 

 

 

 


